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MEMBANGUN RUMAH DI SURGA 
 

 
 

إى احلمد هلل حنمدٍ َنستعّهٌ َنستغفسٍ َنعُذ باهلل مو شسَز أنفسها َمو سّئات أعمالها مو 
ًِدٍ اهلل فال مضل لٌ َمو ِضلل فال يادي لٌ َأشًد أى ال إلٌ إال اهلل َحدٍ ال شسِم لٌ ، 

. َأشًد أى حممدّا عبدٍ َزسُلٌ
ََاَل َِا ٌَ َحّق ُتَقاِتٌِ  ًَا اّلِرَِو آَمُهُِا اّتُقُِا الّل َََأِنُتِم ّمِسِلُمَُى َأُِّ     َتُمُُتّو ِإاّل 

ًَُما ِزَجااّل  َِآ  َََبحَّ ِمِه ًَا  ََِج ًَا َش َََخَلَق ِمِه ََاِحَدٍة  ُِا َزبَُّلُم الَِّرِي َخَلَقُلِم ِمِو َنِفٍس  ًَا الهَّاُس اتَُّق َأُِّ
ََاأَلِزَحاَم ِإىَّ اللٌََّ َكاَى َعَلُِّلِم َزِقِّبّا  ُِا اللٌََّ الَِّرِي َتَسآَءُلَُى ِبٌِ  ََاتَُّق ََِنَسآّء   َكِجِّسّا 

ُِاّل َسِدِدّا  َِا ََُقُُلُِا َق  ٌَ ًَا اّلِرَِو آَمُهُِا اّتُقُِا الّل َََِِغِفِس َلُلِم ُذُنَُبُلِم . َأُِّ ُِِصِلِح َلُلِم َأِعَماَلُلِم 
ُِشّا َعِظّماّّ ٌُ َفَقِد َفاَش َف َََزُسَُل  ٌَ  َََمو ُِِطِع الّل

َشس األمُز حمدثاتًا َكل حمدثة   يدي حممد يفإى أصدق اللالم كالم اهلل َخري اهلد: أما بعد
 .بدعة َكل بدعة ضاللة َكل ضاللة يف الهاز

 

Ada hal yang semestinya mendapatkan perhatian terlebih dahulu dalam masalah ini. 





 

Dari Abu Hurairah  dari Rasulullah , beliau bersabda : " Tidaklah seorang pun dari kalian 
yang diselamatkan oleh amalnya." Seseorang bertanya : " Tidak juga engkau, wahai 
Rasulullah ? Beliau menjawab : " Tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan rahmat-Nya 
padaku, tapi bersemangatlah dalam menempuh kebenaran." ( HR Imam Muslim ) 
 

Imam An Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadits ini beliau berkata : " Yang tampak 

dari hadits ini bagi para pencinta kebenaran bahwasanya seseorang tidak berhak atas 

pahala dan surga karena ketaatannya. Adapun firman Allah  : 
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( Yaitu ) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para Malaikat dengan 
mengatakan ( kepada mereka  ) : "Salaamun'alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu 
disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." ( QS An Nahl : 32 )  
 

dan firman Allah  : 

                   

Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu 
kerjakan. ( QS Az Zukhruf :72 ) 
 

serta ayat ayat yang lain yang menunjukkan bahwa seseorang akan masuk surga dengan 

amalannya tidaklah bertentangan dengan hadits hadits tersebut. Bahkan, makna ayat ayat 

itu adalah bahwa masuknya seseorang kedalam surga disebabkan oleh amal amalnya, dan 

karena taufik dari Allah  munculnya amal amal tersebut, karena hidayahlah amalan 

tersebut dikerjakan dengan ikhlas dan diterimanya amal amal tersebut semata mata karena 

rahmat dan karunia dari Allah . 

 

Oleh karena itu, benar apabila dikatakan bahwa dia tidak masuk surga lantaran amalnya 

semata, dan inilah yang dimaksud dengan hadits tersebut, dan benar pula apabila dikatakan 

seseorang masuk surga karena amalnya yaitu bahwa amal amal ini adalah taufik dan 

rahmat dari Allah , wallahu 'alam.1 

 

Adapun amalan amalan tersebut adalah :  

 

1. Iman kepada Allah  : 

Sesungguhnya iman kepada Allah  adalah sebesar besar kewajiban seorang hamba 

kepada Rabbnya, dimana tidak tegak ke-Islaman dan keimanan seseorang kecuali 

dengannya. Diantara keutamaan yang ada pada keimanan kepada Allah  adalah 

seseorang yang memilikinya -  atas idzin Allah  -  berhak mendapatkan rumah disurga, 

Rasulullah  bersabda :  

 

 

                                                 
1
 Syarah Shahih Muslim 18/159 karya Al Imam An Nawawi rahimahullah. 
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  َق اَق 

“ Sesungguhnya seorang mukmin mendapat kemah disurga dari satu mutiara yang berongga 
yang panjangnya 60 mil, seorang mukmin juga memiliki para istri disurga yang dia 
menggilirnya, sebagian mereka tdk melihat sebagiannya.” ( HR Imam Al Bukhari dan Imam 
Muslim dari Abu Musa Al Asy'ari  ) 
 

2. Iman kepada Allah  dan amal shalih 

Allah  berfirman : 

                                     

                  

“ Sekali kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak anakmu yang mendekatkan kamu kepada 
Kami sedikitpun, tetapi orang orang yang beriman dan mengerjakan amal amal shahih, 
mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah 
mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di kamar kamar (dalam surga).” ( QS Saba’ : 37 (  
 

Al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata : " Maksudnya adalah rumah rumah surga yang 

tinggi dalam keadaan aman dari semua kekerasan, ketakutan dan gangguan serta 

keburukan yang tidak disukai ".  2 

 

3. Iman kepada Allah  dan Rasul-Nya serta berjihad dijalan Allah . 

                                  

                                 

                               

       

" Hai orang orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukan suatu perniagaan yang dapat 
menyelamatkanmu dari adzab yang pedih ? yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 
serta berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui, niscaya Allah akan mengampuni dosa dosamu dan memasukkanmu ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai sungai, dan memasukkanmu ke dalam tempat 
tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn dan itulah keberuntungan yang besar.” ( QS Ash Shaff : 
10 – 12 ( 

                                                 
2
 Tafsir Ibnu Katsir 3/714. 
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Al Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan : " Maksudnya, apabila kalian lakukan yang 

telah Aku ( Allah  ) perintahkan kepada kalian dan telah Aku tunjukkan, maka Aku akan 

mengampuni kesalahan kalian dan Aku masukkan ke dalam surga dan berikan tempat 

tinggal yang baik dan derajat yang tinggi.” 3 

 

4. Iman kepada Allah  dan membenarkan para Rasul  

 

 
Dari Abu Sa'id Al Khudri , bahwasanya Rasulullah  bersabda : " Sesungguhnya penduduk 
surga melihat lihat pemilik kamar diatas mereka sebagai mana bintang bintang gemerlapan 
dilangit dari timur atau barat karena perbedaan tingkat diantara mereka. Mereka bertanya, 
wahai Rasulullah ! itu rumah rumah Nabi yang tidak akan bisa mencapainya selain mereka ? 
Nabi  menjawab : " Tidak, demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya hal itu dapat dicapai 
oleh orang orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul.” ( HR Imam Al 
Bukhari dan Imam Muslim ) 
 

Hadits diatas jelas menunjukkan keutamaan beriman kepada Allah  dan membenarkan 

para Rasul , dimana diantara bentuk ganjarannya adalah mendapatkan kamar yang 

terang benderang sebagaimana bintang gemerlapan. 

 

5.  Taqwa Kepada Allah  

                                   

          

“ Tetapi orang orang yang taqwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat tempat yang 
tinggi, di atasnya dibangun pula tempat tempat yang tinggi di bawahnya mengalir sungai 
sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar benarnya. Allah tidak akan memungkiri janji-Nya. " 
( QS Az Zumar : 20 (  
 
Al Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah berkata :  " Maksudnya rumah tinggi yang bertingkat."4 

 

                                                 
3
 Tafsir 4/464 karya Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah. 

4
 Tafsir 4/464 karya Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah. 
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Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata : " Pada ayat diatas, Allah menginformasikan 

bahwa diatas bangunan dibangun lagi tempat yang lain, dimana kedua duanya adalah 

bangunan, hal ini agar tidak muncul tanggapan dari sebagian orang bahwa makna 

bangunan diatas adalah perumpamaan belaka dan bahwa di surga tidak ada bangunan."5  

 

6. Meminta terus menerus dengan ikhlas agar di karuniai Allah  mati syahid di jalan-

Nya. 

Rasulullah  bersabda : 

 
 “ Siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, niscaya Allah akan 

menyampaikannya ketingkat ( tempat tinggal ) para syuhada walaupun ia meninggal di atas 
kasurnya.”  ( HR Imam Muslim (  
 

Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah berkata : “ Apabila seorang 

meminta kepada Allah dan berkata : wahai Allah ! sesungguhnya aku memohon kepada 

Engkau mati syahid di jalan-Mu - mati syahid tidak ada kecuali dengan perang untuk 

meninggikan kalimat Allah – dan Allah mengetahui darinya kejujuran ucapan dan niat maka 

Allah akan tempatkan di rumah rumah syuhada, walaupun ia meninggal di atas tempat 

tidurnya."6 

 

7. Membangun masjid ikhlas karena Allah  walaupun hanya sebesar lubang tempat 

bertelurnya burung. 

Dari 'Utsman bin Affan , ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah  bersabda :  

 

“ Siapa yang membangun masjid karena mengharapkan ridha Allah, niscaya Allah akan 
membangunkan untuknya sebuah bangunan yang semisalnya di surga.” ( HR Al Imam Al 
Bukhari dan Imam Muslim ) 
 
Ketika menjelaskan hadits ini berkata Al Imam Ibnu Rajab rahimahullah : " Yang dimaksud 

dengan " semisalnya " adalah atas usahanya bukan atas dasar sifat masjid yang 

                                                 
5
 Hadil Arwaah hal 142 karya Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. 

6
 Syarah Riyadhus Shalihin 1/285 karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. 
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dibangunnya7 – kemudian beliau rahimahullah membawakan beberapa hadits yang 

menguatkan pendapatnya :  

 

Dari Asmaa binti Yazid  bahwasanya Rasulullah  bersabda : " Siapa yang membangun 
masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah disurga yang lebih luas 
dari itu." ( HR Imam Ahmad ) 8 
 
Dari Watsilah Al Asqa  beliau berkata : Rasulullah  bersabda : 

 

" Siapa yang membangun masjid yang ditegakkan shalat didalamnya, maka Allah akan 
membangunkan baginya di surga yang lebih baik dari itu." ( HR Imam Ahmad ) 9 
 

Dari Abu Hurairah  berkata : bersabda Rasulullah  : " Siapa yang membangun masjid dari 
harta halal dan didalamnya Allah diibadahi, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di 
surga dari permata dan mutiara." ( HR Imam Al Bazzar dan Al Imam Ath Thabraani )10 
 

Dari Jabir bin Abdullah , ia berkata bahwasanya Rasulullah  bersabda :  

 

“ Barang siapa membangun masjid karena Allah (meskipun hanya) sebesar sarang burung atau 
yang lebih kecil darinya niscaya Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.” ( HR 
Ibnu Majah, Imam Al Baihaqi dan selainnya ).11  
 

8. Pergi ke masjid di waktu shubuh dan malam hari untuk shalat jama’ah dan kegiatan 

ibadah lainnya. 

Rasulullah  bersabda :  

 

 

                                                 
7
 Karena sama dimaklumi bahwa tidak ada keserupaan secara sifat antara yang ada dibumi dengan yang ada 

disurga – keserupaan disini semata mata hanya nama belaka. 
8
 Syaikh Syu'aib Al Arnauth rahimahullah mengatakan dalam Takhrij Musnad 45/585 : " Sanadnya shahih 

lighairihi." 
9
 Syaikh Syu'aib Al Arnauth rahimahullah mengatakan dalam Takhrij Musnad 25/387 : " Sanadnya shahih." 

10
 Fathul Baari 3/322 karya Al Hafidz Ibnu Rajaab rahimahullah. 

11
 Imam Al Bushairi dalam Misbaahuzzujajah 1/94 berkata : “ Sanad hadits ini shahih”. Syaikh Al Albani juga 

menshahihkan hadits ini dalam Shahihul Jaami' no 6128. 
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“ Siapa pergi ke masjid baik pagi maupun petang (untuk ibadah), niscaya Allah akan 
menyediakan baginya suatu tempat persinggahan di surga, (yakni) setiap kali ia pergi di pagi 
atau di sore hari.” ( HR Imam Al Bukhari  dan Imam Muslim ) 
 

9. Shalat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam 

Rasulullah  bersabda : 

 

“ Siapa yang selalu shalat 12 rakaat sehari semalam, maka di bangunkan baginya rumah di 
surga. Yakni, empat rakaat sebelum dhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah shalat 
magrib, dua rakaat setelah shalat isya’ dan dua rakaat sebelum shalat subuh”. ( HR Imam An 
Nasa'i dan Imam At Tirmidzi )12  
 

10.Menyambung shaff (barisan) dalam shalat dengan menutup sela sela di antara dua 

shaff. 

Dari 'Aisyah , ia berkata bahwasanya Rasulullah  bersabda :  

 

“ Siapa yang menutup sela sela barisan (shaff) dalam shalat Allah bangunkan rumah di surga 
dan diangkat derajatnya." ( HR Imam Ath Thabrani ) 13 
 

11.  Shalat Dhuha empat rakaat dan shalat qabliyah dhuhur empat rakaat. 

Rasulullah  bersabda :  

 

“ Siapa yang shalat dhuha empat rakaat dan empat rakaat sebelum shalat yang pertama 
(shalat dhuhur), maka di bangunkan baginya rumah di surga”. (HR Imam Ath Thabrani )14  
 
12. Membaca surat Al Ikhlas 10 kali setiap hari 

Dari Mu’adz bin Anas Al Juhaaniy , dari Nabi  bersabda :  

 

                                                 
12

 Imam At Tirmidzi rahimahullah berkata : “ Hadits ini hasan shahih” dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani 
dalam Shahihul Jaami' no 6183. 
13

 Diriwayatkan oleh Al Imam Ath Thabraani dalam Al Ausath, Syaikh Al Albani menyandarkan hadits ini 
dalam Ash Shahihah no 1892 pada al Muhaamili dalam Amaali. dinilai shahih lighairihi oleh beliau dalam 
Shahih At Targhib no 505. 
14

 Diriwayatkan oleh Al Imam Ath Thabraani dalam Al Ausath dan di shahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam 
Ash Shahihah no 2349. 
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“Siapa yang membaca qulhuwallahu ahad sampai selesai sebanyak sepuluh kali, maka Allah 
akan membangunkan baginya istana disurga. 'Umar berkata : “ Kalau begitu kita 
memperbanyak istana wahai Rasulullah ? beliau menjawab : “ Allah lebih banyak lebih baik.”      
( HR Imam Ahmad )15  
 

13. Bicara yang baik 

14. Memberi makan orang miskin 

15. Rajin berpuasa 

16. Shalat tahajud 

Rasulullah  bersabda   

 

" Sesungguhnya di surga itu ada kamar kamar yang dapat di lihat luarnya dari dalam, dan 
dalamnya dari luarnya, maka orang badui berkata : untuk siapa itu wahai Rasulullah ? Beliau 
berkata : untuk orang yang baik perkataannya, memberikan makan pada orang lain, terus 
menerus berpuasa (puasa dawud) dan shalat dimalam hari sedangkan manusia sedang tidur 
nyenyak.” (HR Imam At Tirmidzi )16  
 

17. Meninggalkan perdebatan kendati mengandung unsur kebenaran. 

18. Menjauhi berdusta walau bercanda. 

19. Selalu memperbaiki akhlaknya. 

Rasulullah  bersabda : 

 

" Saya menjamin sebuah rumah di surga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan kendati 
mengandung kebenaran, rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kebohongan 
kendati bercanda, dan rumah di lantai atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya 
(sampai menjadi akhlak yang baik).” ( HR Imam Abu Dawud )17  
 

 

 

 

                                                 
15

 Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no 589 dan di shahihkannya dalam 
Shahihul Jaami no 6472. 
16

 Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan At Tirmidzi no 1984. 
17

 Hadits riwayat Al Imam Abu Dawud dalam Sunan no 4800,  Imam An Nawawi menshahihkan hadits ini 
dalam Riyaadhush Shalihiin no 634, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud 
no 4015 dan Shahiihul Jaami’ no 1464. 
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20. Sabar atas kematian anaknya 

Rasulullah  bersabda : 

 

“ Apabila meninggal anak seorang hamba (manusia), maka Allah berkata pada malaikat-Nya : 
kalian telah mengambil nyawa hamba-Ku ? mereka menjawab : benar. Allah berfirman lagi : 
kalian telah mencabut buah hatinya ? Malaikat menjawab : benar. Lalu Allah berkata : apa 
yang di katakan hamba-Ku. mereka menjawab : mereka memuji-Mu dan mengucapkan : Inna 
lillaahi wa inna ilaihi raajiuun. Maka Allah berfirman : bangunkan bagi hamba-Ku itu rumah di 
surga dan beri nama rumah itu dengan baitul hamdi (rumah pujian ( ."(HR Imam At 
Tirmidzi)18 
 

21. Mengucap do’a masuk pasar 

Dari 'Umar bin Al Khathab , Rasulullah  bersabda : 

 

“Barangsiapa masuk pasar lalu ia mengucapkan : “Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
selain  Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian. Dia-
lah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dia-lah Yang Hidup, tidak akan mati. Di 
tangan-Nya kebaikan. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu,” niscaya Allah 
menuliskan baginya sejuta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta kejelekan serta 
mengangkat derajatnya hingga sejuta derajat dan membangunkan baginya satu rumah 
disurga.” ( HR Imam At Tirmidzi no 3350, Imam Ibnu Majah no 2226, Imam Al Hakim no 
1930 dan ini lafadz beliau ) 19 
 

22. Mengunjungi orang sakit atau saudara seiman. 

Rasulullah  bersabda :  

 

“Barangsiapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya muslim karena 
Allah, maka malaikat akan menyeru kepadanya : Hidupmu adalah baik, dan baik pula 

                                                 
18

 Hadits diriwayatkan oleh Al Imam At Tirmidzi no 1021 dan ia berkata : “Hadits ini hasan”. demikian pula 
yang dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Al Futuhaatur Rabbaniyyah 3/296, dishahihkan oleh Syaikh Al 
Albani dalam Ash Shahiihah no 1408 dan Shahiihul Jaami’ no 795, sementara itu Imam Ibnu Hibban dalam 
Mawaariduzh Zham’aan  no 726 menshahihkan hadits ini. 
19

 Syaikh Al Albani menghasankan hadits tersebut dalam Shahih Wa Dhaif Sunan Ibnu Majah no 2235 dan 
selainnya. 
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langkahmu menuju akhirat, serta engkau telah menyiapkan rumah di surga.” ( HR Imam At 
Tirmidzi  dan Imam Ibnu Majah )20 
 
 

Penutup 

Inilah apa yang mudah bagi saya untuk mengumpulkannya – dan kita memohon kepada 

Allah agar dimudahkan untuk beramal, dan agar Allah memberikan kepada kita rumah di 

surga. 

 

Yang sangat membutuhkan ampunan Rabb-Nya 

 

Abu Asma Andre 

28 Jumadil Awal 1436 H 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Hadits riwayat Imam Ibnu Majah no 1443 dan Imam At Tirmidzi no 2008. Imam At Tirmidzi berkata : Hadits 
ini hasan gharib”. Syaikh Al Albani rahimahullah menghasankan hadits ini dalam Shahiih Sunan At Tirmidzi 
2/195, sementara Imam Ibnu Hibban menshahihkannya dalam Mawaariduzh Zham’aan no 712. 


